
CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA 2º ano/série do Ensino Médio

Data de Nascimento do Estudante

Nome do Estudante

C A D E R N O

X1101
A V A L I A Ç Ã O  D I A G N Ó S T I C A 2 0 2 1

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Turma Turno

CARTÃO DE RESPOSTAS

ATENÇÃO! TRANSCREVA AS RESPOSTAS DO TESTE NA ÁREA ABAIXO.

DEVOLVA ESTA FOLHA PARA A ESCOLA.

Nome da Escola

01 A B C D E 16 A B C D E 31 A B C D E

02 A B C D E 17 A B C D E 32 A B C D E

03 A B C D E 18 A B C D E 33 A B C D E

04 A B C D E 19 A B C D E 34 A B C D E

05 A B C D E 20 A B C D E 35 A B C D E

06 A B C D E 21 A B C D E 36 A B C D E

07 A B C D E 22 A B C D E 37 A B C D E

08 A B C D E 23 A B C D E 38 A B C D E

09 A B C D E 24 A B C D E 39 A B C D E

10 A B C D E 25 A B C D E 40 A B C D E

11 A B C D E 26 A B C D E 41 A B C D E

12 A B C D E 27 A B C D E 42 A B C D E

13 A B C D E 28 A B C D E 43 A B C D E

14 A B C D E 29 A B C D E 44 A B C D E

15 A B C D E 30 A B C D E





BL01H11

ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Ciências Humanas.

01) (H100011RJ) O povo africano haussá, do Sudão Central, trazido à força para o Brasil durante o período 
colonial, teve uma grande influência da cultura árabe, especificamente da difusão do Corão e dos 
ensinamentos de Maomé. Por esse motivo, foi um dos povos que trouxe a religião que foi elemento 
importante para o levante conhecido como Revolta dos Malês, ocorrido em 1835 na Bahia.
Nesse texto, constata-se como exemplo da diversidade da África a presença da religião
A) católica.
B) espírita.
C) islâmica.
D) judaica.
E) protestante.

02) (H110147F5) Leia o texto abaixo.

Período Regencial
[...] Estendendo-se de 1831 a 1840, o governo regencial abriu espaço para diferentes correntes 

políticas. [...] Em meio a tantas posições políticas, a falta de unidade entre os integrantes da 
política nacional em nada melhorou o quadro político brasileiro [...]. Umas das mais claras 
consequências desses desacordos foram a série de revoltas deflagradas durante a Regência. A 
Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão e a Revolução Farroupilha na região Sul foram todas 
manifestações criadas em consequência da desordem que marcou todo o período regencial [...].

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/historiab/periodo-regencial.htm>. Acesso em: 20 abr. 2014. Fragmento.

Com base nesse texto, constata-se que as revoltas regenciais foram motivadas principalmente pela
A) influência de republicanos que ameaçavam os Ministérios regenciais.
B) miséria de uma parcela da população insatisfeita com o Governo.
C) posição de dom Pedro II como herdeiro natural do trono do Brasil.
D) possibilidade de o Brasil voltar a ser uma colônia de Portugal.
E) probabilidade de dom Pedro II se tornar um governante absolutista.

03) (H100017RJ) Leia o texto abaixo.

[...] Os sudaneses dividiam-se em três subgrupos: iorubas, gegês e fanti-ashantis. Esse grupo tinha 
origem no que hoje é representado pela Nigéria, Daomei e Costa do Ouro e seu destino geralmente 
era a Bahia. Já os bantus, grupo mais numeroso, dividiam-se em dois subgrupos: angola-congoleses 
e moçambiques. A origem desse grupo estava ligada ao que hoje representa Angola, Zaire e 
Moçambique (correspondentes ao centro-sul do continente africano) e tinha como destino Maranhão, 
Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Os guineanos-sudaneses muçulmanos 
dividiam-se em quatro subgrupos: fula, mandinga, haussas e tapas. Esse grupo tinha a mesma origem 
e destino dos sudaneses, a diferença estava no fato de serem convertidos ao islamismo. [...]

Disponível em: <http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia>. Acesso em: 1 nov. 2012. Fragmento.

Nesse texto, constata-se que os povos trazidos da África no período colonial brasileiro possuíam 
A) dependência econômica.
B) desigualdade social.
C) diferenças culturais.
D) disputas religiosas.
E) divergências políticas.

X1101

1



BL01H11

04) (H100001F5) Leia o texto abaixo.

Luiz Gama

[...] Sempre utilizou seu trabalho na imprensa para a divulgação de  suas ideias antiescravistas 
e republicanas. Em 1873, foi um dos fundadores do Partido Republicano Paulista, em Itu–SP. 
Nos anos seguintes, teve intensa participação em sociedades emancipadoras, na organização 
de sociedades secretas para fugas e ajuda financeira a negros, além do auxílio na libertação nos 
tribunais de mais de 500 escravos foragidos. [...]

Disponível em: <http://www.direitos.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1213&Itemid=25>.  Acesso em: 1 mar. 2012. Fragmento.

No contexto histórico descrito, qual foi a ação política praticada por Luiz Gama?
A) A criação do direito escravista.
B) A defesa da república militar.
C) A defesa da sociedade socialista.
D) A liderança do movimento abolicionista.
E) A participação no Partido Conservador.

05) (H110015RJ) Leia o texto abaixo.

[...] Ao pisar em solo brasileiro, Dom João VI tratou de cumprir os acordos firmados com a 
Inglaterra, que se comprometera em defender Portugal das tropas de Napoleão e escoltar a 
Corte Portuguesa ao litoral brasileiro. Por isso, mesmo antes de chegar à capital da colônia, o rei 
português realizou a abertura dos portos brasileiros às demais nações do mundo. [...] 

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/historiab/independencia-brasil.htm>. Acesso em: 5 jul. 2012. Fragmento.

A abertura dos portos às nações do mundo significou 
A) a declaração de guerra à França. 
B) a insurreição mineira.
C) a proclamação da República.
D) o movimento abolicionista.
E) o rompimento do pacto colonial.

06) (H110060E4) Na Constituição de 1824, primeira constituição brasileira, estabeleceu-se que para alguém 
se candidatar a esse órgão, era preciso ser cidadão brasileiro, ter todos os direitos políticos garantidos, 
além disso, deveria possuir a idade de no mínimo 40 anos e ter uma renda anual de 800 mil réis. O 
candidato eleito para esse órgão adquiria poder vitalício.
Esse texto se refere a qual órgão governamental do período imperial brasileiro?
A) Assembleia Geral.
B) Câmara de Deputados.
C) Câmara de Senadores.
D) Congresso Nacional.
E) Conselho Geral.
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07) (H110379F5) Leia o texto abaixo.

Racismo disfarçado de ciência: como foi a eugenia no Brasil

No final do século 19, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes. Mais da metade era formada por 
ex-escravos e seus descendentes. 

Desde 1888, a lei proibia que essas pessoas fossem tratadas como posse. A ideia de que elas 
fossem inferiores por serem negras, porém, seguia firme – inclusive entre a elite intelectual do 
País. Sem o apoio das leis para justificar uma hierarquia racial, esses sujeitos lançaram mão de 
outra arma: a pseudociência racista. Estamos falando da eugenia, nascida na Europa, e que logo 
se adaptou à realidade canarinha. [...]

Imbuídos das ideias que cresciam na Europa e nos EUA1, brasileiros influentes se mobilizaram 
em um projeto de construção de uma “raça superior”, ou seja, branca. E a noção de uma seleção 
artificial que promoveria nascimentos de maior qualidade foi se instalando em universidades, 
hospitais e até na política. [...]

Grande nome do movimento eugênico brasileiro, Renato Ferraz Kehl concentra hoje, sozinho, 
quase todas as críticas ao assombroso affair2 do Brasil com a eugenia. [...]

*Vocabulário:
1EUA: Estados Unidos da América.
2Affair: palavra inglesa que denomina um caso amoroso.

SANTOS, Ale. Racismo disfarçado de ciência: como foi a eugenia no Brasil. Superinteressante, 2019. Disponível em: 
<https://bit.ly/2M6DQhP>. Acesso em: 29 jan. 2021. Fragmento.

Com base nesse texto, parte das elites intelectuais brasileiras no final do século XIX e início do XX 
acreditavam que a adoção de princípios eugênicos na sociedade ajudaria
A) na ampliação do acesso à educação da população do Brasil.
B) na expansão do processo de miscigenação racial do Brasil.
C) no crescimento da população negra do Brasil.
D) no desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
E) no empobrecimento da comunidade branca do Brasil.

08) (H110115E4) Leia o texto abaixo.

1º.4.1808 - No Rio de Janeiro, o Príncipe Regente D. João expede decreto que “revoga o Alvará 
de 5 de janeiro de 1785”, o qual extinguira todas as fábricas e manufaturas de ouro, prata, seda, 
algodão, linho e lã existentes no Brasil. Depois do comércio, a liberdade também para a indústria.

Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/a-camara/conheca/historia/colonia.html>. Acesso em: 11 Jan. 2012.

De acordo com esse texto, a transformação socioeconômica no Brasil, na época da presença da família 
real, foi
A) a colaboração dos latifundiários na industrialização.
B) a implantação de fábricas nas colônias espanholas.
C) a revogação da lei que proibia fábricas no Brasil.
D) o desenvolvimento da indústria portuguesa.
E) o fim do tráfico de escravos da África para o Brasil.
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09) (H110380F5) Observe a imagem abaixo.

Quadro A Redenção de Cam, 1895

BROCOS, Modesto. A Redenção de Cam. Mundo Educação, 1895. Disponível em: <https://bit.ly/39v6dz9>. Acesso em: 29 jan. 2021. 

O quadro retratado nessa imagem representa três gerações de uma família multiétnica do Brasil, no 
final do século XIX, através da avó, filha e neto. A representação do neto, comparado com a avó, está 
relacionada com
A) a diminuição da miscigenação na sociedade brasileira.
B) a teoria eugênica do branqueamento racial.
C) o crescimento da igualdade social entre diferentes etnias.
D) o desenvolvimento educacional brasileiro.
E) o enriquecimento da população negra no país.

10) (H110228F5) Leia o texto abaixo.

[...] Ketus, angolas, jejes, haussás, tapás, oyós, ijexás, baribas, aon efans, gruncis. Para quem 
chegava a Salvador no final do século XVIII e início do XIX, a impressão era uma só: uma cidade 
negra. Porque negros eram os homens e mulheres que se via pelas ruas, subindo e descendo 
as ladeiras, transportando mercadorias, vendendo alimentos, carregando água, pescando, 
cozinhando, erguendo paredes, fazendo a cidade funcionar [...]. 

MARIANO, Agnes. Histórias do povo negro. In: WordPress. 2007. Disponível em: <https://goo.gl/5EJQpG>. Acesso em: 3 abr. 2018. Fragmento.

Esse texto retrata que os escravos trazidos para o Brasil tinham 
A) formas de conseguir armamentos pesados.
B) instrumentos para realizar um levante no país.
C) meios eficientes para encerrar a escravização.
D) origens étnicas de nações distintas.
E) técnicas para melhorar o processo produtivo.
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11) (G120439F5) Observe o mapa abaixo.

Disponível em: <https://goo.gl/KuWvtr>. Acesso em: 7 jul. 2017.  *Adaptado para fins didáticos.

Com base nesse mapa, o Espírito Santo possui o predomínio de qual bioma?
A) Caatinga.
B) Cerrado.
C) Floresta Amazônica.
D) Mata Atlântica.
E) Pantanal.

12) (G120639F5) Leia o texto abaixo.

[...] é um tipo de cobertura vegetal que se estabelece em planícies, é encontrado nas áreas 
centrais dos Estados Unidos, Canadá, sul do Brasil, Argentina e Uruguai [...].

A formação vegetal em questão figura como uma extensa pastagem natural, condição propícia 
para a criação de animais, como bovinos, caprinos, ovinos e equinos. [...] possuem solos repletos 
de húmus, favorecendo o cultivo agrícola, especialmente para o plantio de cereais. Em quase 
todos os continentes há esse tipo de vegetação, principalmente na América do Norte. [...]

FREITAS, Eduardo de. In: Mundo Educação. Disponível em: <https://bit.ly/2GFLtX1>. Acesso em: 25 abr. 2019. Fragmento. 

Qual o domínio morfoclimático descrito nesse texto?
A) Amazônico. 
B) Araucárias.
C) Caatinga.
D) Cerrado.
E) Pradarias.
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13) (G120055E4) Observe a imagem abaixo.
Legenda

Disponível em: <http://migre.me/ruTH4>. Acesso em: 11 jul. 2012. (G120055E4_SUP)

Essa imagem apresenta uma legenda, um elemento importante do mapa, pois, através dela, pode-se determinar
A) a extensão da área do território representado.
B) a distância entre os lugares da área cartografada.
C) a localização geográfica da área representada.
D) o significado dos símbolos e sinais utilizados.
E) o objeto a ser destacado na representação.
14) (G100101F5) Observe o mapa abaixo. 

Produção Industrial

Disponível em: <http://panoramageografico.blogspot.com.br/2010/09/mapas-tematicos.html>. Acesso em: 18 jul. 2012. *Adaptado para fins didáticos.

De acordo com esse mapa, constata-se que a
A) África e a Europa apresentam produções industriais equivalentes. 
B) América Central e do Norte apresentam a menor produção industrial do mundo.
C) América tem a produção industrial semelhante entre as suas regiões.
D) Europa e a Ásia são os dois continentes que mais produzem industrialmente.
E) Oceania apresenta a segunda maior produção industrial do mundo.
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15) (G120638F5) Leia o texto abaixo.

Linha do tempo: Entenda como ocorreu a ocupação da Amazônia

[...] Borracha, madeira, soja, minério, pecuária – ou simplesmente o sonho de ter um pedaço 
de terra. Foram muitos os motivos que, historicamente, levaram brasileiros de todas as regiões 
à Amazônia. Há sinais desse movimento desde a época do descobrimento, mas foi no governo 
de Getúlio Vargas (1930-1945) que a colonização da floresta passou a ser vista como estratégica 
para os interesses nacionais. Era a época da Marcha para o Oeste.

Foram anos de incentivos governamentais à exploração da floresta. Estradas foram abertas 
para facilitar o desenvolvimento da região. Durante a ditadura militar, a política para a Amazônia 
ficou conhecida pelo lema “Integrar para não Entregar”. [...]

PEIXOTO, Fabrícia. Linha do tempo: Entenda como ocorreu a ocupação da Amazônia. In: BBC Brasil. Disponível em: <http://migre.me/u27ED>.
 Acesso em: 5 maio 2016. Fragmento. 

De acordo com esse texto, a ocupação da Amazônia teve como fator impulsionador
A) as instalações de empresas na floresta amazônica. 
B) as políticas de conservação ambiental na região.
C) as porções de terra doadas pelos povos indígenas. 
D) os interesses internacionais em construir indústrias. 
E) os recursos naturais disponibilizados pelo bioma.

16) (G100004I7) Observe a imagem abaixo.

GEO APLICADA. Disponível em: <https://bit.ly/2DVbxfa>. Acesso em: 27 ago. 2019. *Adaptado para fins didáticos. 

Essa imagem apresenta símbolos que indicam qual elemento de identificação de um mapa?
A) Elaborador.
B) Escala.
C) Legenda.
D) Orientação.
E) Subtítulo.
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17) (G100469F5) Observe os mapas abaixo.

Produção de soja no Brasil (1977-2002)

Disponível em: <https://bit.ly/2Gjn9sA>. Acesso em: 12 abr. 2019. *Adaptado para fi ns didáticos.

De acordo com esses mapas, a produção de soja no Brasil ao longo do tempo
A) aumentou o quantitativo produtivo no Rio Grande do Sul.
B) concentrou o cultivo para o mercado externo no Amazonas.
C) converteu vastas áreas do Cerrado para o cultivo agrícola. 
D) reduziu as áreas de cultivo no estado do Tocantins.
E) retirou da Caatinga a liderança no cultivo agrícola orgânico.
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18) (G100256F5) Observe os mapas abaixo.

Disponível em: <http://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_bens_duraveis.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2015.

Regiões brasileiras

Disponível em: <http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa-brasil.php>. Acesso em: 8 jan. 2015.

De acordo com os mapas, a região brasileira em que todos os estados possuem taxa superior a 96,01% 
dos domicílios com televisão no total de domicílios é a região
A) Centro-Oeste.
B) Nordeste.
C) Norte.
D) Sudeste.
E) Sul.
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19) (G100605F5) Leia o texto abaixo.

[...] é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação 
de proporção entre a área real e a sua representação. [...]

Disponível em: <https://bit.ly/2ykMjpP>. Acesso em: 19 jul. 2018. Fragmento.

Esse texto apresenta a definição de qual elemento de identificação de um mapa?   
A) Escala.
B) Fonte. 
C) Legenda.
D) Orientação.
E) Projeção.

20) (G100705F5) Observe o mapa abaixo.

Disponível em: <https://bit.ly/31mwnwX>. Acesso em: 7 ago. 2019. *Adaptado para fins didáticos.

Esse mapa anamórfico representa
A) a ampliação da mortalidade infantil na América Central.
B) a expansão do número de pessoas idosas no Brasil.
C) a situação econômica das microrregiões brasileiras.
D) o crescimento dos postos de emprego na América do Sul.
E) o desenvolvimento educacional dos estados brasileiros.
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ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Ciências da Natureza.

21) (B100085E4) Observe o esquema abaixo.

Disponível em: <http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/>. Acesso em: 1 abr. 2012.

Esse esquema representa 
A) um átomo, que é a menor partícula de um elemento químico.
B) um fungo, que é o causador de infecção nos seres vivos.
C) um vírus, que é um parasita intracelular obrigatório.
D) uma bactéria, que é um ser unicelular microscópico.
E) uma célula, que é a unidade morfofisiológica dos seres vivos.

22) (B100029E4) Na respiração celular, ocorre a oxidação de compostos orgânicos de alto teor energético, 
liberando energia, que é utilizada para a realização das funções da célula. Esse processo ocorre de forma 
aeróbica ou anaeróbica.
Uma das diferenças entre eles é que a respiração aeróbica ocorre somente na presença de
A) água.
B) carboidratos.
C) gás carbônico.
D) gás oxigênio.
E) lipídios.

23) (B100020C2) Certos agentes químicos são capazes de inibir o processo de mitose. Alguns desses 
inibidores são usados no tratamento do câncer, pois reduzem a proliferação das células cancerosas. A 
vinblastina, quimioterápico usado no tratamento de pessoas com essa doença, é um alcaloide que inibe 
a produção das proteínas do fuso mitótico. 
Essa droga age na fase da mitose denominada
A) anáfase.
B) interfase.
C) metáfase.
D) prófase.
E) telófase.
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24) (B100009G5) Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <http://goo.gl/WZNrEc>.  Acesso em: 18 out. 2014. *Adaptado para fins didáticos.

O processo representado nessa imagem é denominado
A) difusão facilitada.
B) espermatogênese.
C) ovulogênese.
D) respiração celular.
E) sinalização celular.

25) (B100002G5) Ao entrar em uma sala de aula do 1º ano do Ensino Médio, Fernando encontrou listadas no 
quadro as características descritas abaixo:

 Constitui a menor porção de matéria viva dotada da capacidade de autorreplicação.
 São as unidades estruturais e funcionais dos organismos.
 Podem ser comparadas aos tijolos de uma casa.

Essas características referem-se 
A) ao complexo golgiense.
B) ao ergatoplasma.
C) ao material genético.
D) às células.
E) às mitocôndrias.
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26) (B100069E4) Seres vivos clorofilados apresentam, como uma de suas características, a capacidade 
de transformarem a energia luminosa captada do Sol em um outro tipo de energia. Essa energia é então 
armazenada nas ligações químicas de compostos moleculares e pode ser repassada a diferentes seres vivos.
Essa transformação acontece através de um processo denominado
A) fermentação alcoólica.
B) fermentação lática.
C) fotossíntese.
D) respiração.
E) transpiração.

27) (B100014G5) A exposição da pele ao Sol, de forma inadequada, pode trazer uma série de danos à saúde. 
Um desses danos é o câncer de pele, tipo de câncer de maior incidência no Brasil segundo o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA).
Além da exposição ao Sol, um fator predominante para o surgimento dessa doença é a
A) carência de nutrientes no organismo. 
B) colonização da pele por fungos.
C) invasão do organismo por um protozoário.
D) ocorrência de divisões mitóticas descontroladas.
E) produção de anticorpos contra tecidos próprios.

28) (B100004RJ) O esquema abaixo representa um processo celular.

Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia2/nucleo14.php>. Acesso em: 1 mar. 2012. *Adaptado para fins didáticos.

Esse processo representa uma
A) citocinese.
B) fagocitose.
C) meiose.
D) mitose.
E) pinocitose.
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29) (F100244E4) Observe na imagem abaixo, um bloco de massa m sendo puxado por uma força F . O bloco 
se movimenta ao longo da direção horizontal sobre uma superfície sem atrito.

F
Dados:
m = 200 kg
F = 200 N

Qual é o módulo da aceleração proporcionada a esse bloco devido à aplicação da força F ?
A) 0 m/s2

B) 1 m/s2

C) 2 m/s2

D) 200 m/s2

E) 400 m/s2

30) (F110034G5) Há um tipo de energia que está relacionada com o movimento dos corpos. Essa energia 
está intrinsecamente ligada ao valor da massa do objeto e à sua velocidade. 
A que grandeza o texto refere-se?
A) Energia cinética.
B) Energia potencial. 
C) Força.
D) Potência.
E) Trabalho.

31) (F120089E4) A imagem abaixo mostra uma pedra abandonada de uma determinada altura.

g

m

H

1

2

Dados: 
m = 2 kg
H = 6 m
g = 10 m/s²

O valor da energia potencial gravitacional na posição 1 será
A) 12 J.
B) 20 J.
C) 30 J.
D) 100 J.
E) 120 J.

X1101

14



BL01N11

32) (F100093E4) O esquema abaixo mostra o Sol e Marte separados por uma distância d.

Sol FS
FM

d

Marte

A equação que determina a intensidade da força com que o Sol atrai Marte é
A) FR = ma

B) F = G 
d

m m
2

1 2

C) Ec = 2
mv2

D) Ep = mgh
E) P = mg

33) (F120380E4) Um homem, aplicando uma força de 10 N, empurra um carrinho de bebê de 10 kg onde está 
seu filho, cuja massa é 6,0 kg.
Se o carrinho se move com uma aceleração de 0,5 m/s2, qual o módulo da força resistiva, em newtons, 
atuante sobre o carrinho?
A) 2,0
B) 3,0
C) 5,0
D) 6,0
E) 7,0

34) (F110010G5) Observe, na imagem abaixo, a altura em relação ao solo de dois objetos de massas M1 e M2 
em que M1 = M2.

SOLO

11 m

10 m

9 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

0 m

8 m

ALTURA

M
1

M
2

A energia potencial gravitacional do objeto M1 (Epg1) em relação à do objeto M2 (Epg2) é

A) Epg1 = 
4
1 Epg2.

B) Epg1 = 2
1 Epg2.

C) Epg1 = Epg2.
D) Epg1 = 2Epg2.
E) Epg1 = 4Epg2.
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35) (F120393G5) Micaela e suas amigas decidiram jogar boliche. Durante um lançamento feito por Micaela, 
a bola atingiu a velocidade de 4 m/s num dado instante. Sabe-se que a massa dessa bola é de 3 kg. 
Qual foi o valor da energia cinética da bola de boliche nesse instante?
A) 3 J
B) 4 J
C) 6 J
D) 24 J
E) 48 J

36) (F120455E4) Leia o texto abaixo.

Satélites artificiais

Satélite artificial é um sistema de equipamento modular que fica na órbita da Terra ou de qualquer 
outro planeta, com velocidade e altitude constante. O termo satélite é utilizado como sinônimo para 
satélite artificial, de modo a diferenciar satélite natural, como a Lua, de satélite artificial. 

Existem vários tipos de satélites para os diversos fins, que vão desde o sistema de 
posicionamento global, conhecido como GPS, até satélites científicos, os quais são utilizados 
para pesquisas e realizações de experiências, como a observação da Terra, do espaço ou até 
mesmo experiências de micro gravidade.

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/fisica/satelites-artificiais.htm>. Acesso em: 31 maio 2013.

Quando está em órbita, um satélite não necessita de combustível para que continue em movimento. Ele 
se move devido à força
A) elétrica.
B) gravitacional.
C) magnética.
D) nuclear.
E) radioativa.

37) (N090504G5) Os extintores de incêndio são compostos por substâncias químicas que ajudam a combater 
um incêndio. Existem diversos tipos de extintores, que são utilizados para diferentes situações, como o 
extintor composto por CO2.
Qual agente desse extintor é responsável por apagar o fogo?
A) Água.
B) Cloreto de sódio.
C) Dióxido de carbono.
D) Oxigênio.

38) (Q100011I7) As imagens abaixo apresentam uma palha de aço em dois momentos diferentes. 

Qual é a evidência, apresentada nessas imagens, de que essa palha de aço sofreu uma transformação?
A) Alteração do estado físico.
B) Conservação da composição original.
C) Liberação de gases para o ambiente.
D) Mudança da coloração inicial.
E) Perda de matéria para o meio.
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39) (Q100028I7) Leia, no quadro abaixo, as propriedades de uma substância formada a partir da ligação 
química entre átomos diferentes.

I. É um sólido à temperatura ambiente.

II. Apresenta alto ponto de fusão.

III. É um mau condutor de eletricidade no estado sólido.

IV. Quando fundido, apresenta boa condutividade elétrica.

Com base nas propriedades apresentadas nesse quadro, o tipo de ligação predominante nessa substância 
formada é
A) covalente.
B) dipolo permanente.
C) iônica.
D) metálica. 
E) van der Waals.

40) (Q090134I7) O gás carbônico (CO2) é um dos componentes do ar atmosférico. Sua molécula é formada 
por um átomo de carbono (C) e dois de oxigênio (O). De acordo com a Lei de Lavoisier, o experimento 
representado pela reação química abaixo mostra a proporção de massa dos constituintes desse gás.

44 gramas

Massa de C

X gramas

Massa de O
2

32 gramas

Massa de CO
2

+

Com base nessa reação química, a quantidade de massa de carbono, segundo a Lei de Lavoisier, 
utilizada foi de
A) 12,0 gramas.
B) 22,0 gramas.
C) 64,0 gramas.
D) 76,0 gramas.

41) (N090082B1) A sacarose é o açúcar comercial presente no dia a dia da maioria dos brasileiros. Esse açúcar 
é formado pela união de uma molécula de glicose com uma de frutose. As moléculas de sacarose são 
formadas por 12 átomos de carbono, 11 átomos de oxigênio e 22 átomos de hidrogênio; já as moléculas 
de frutose são formadas por 6 átomos de carbono, 6 átomos de oxigênio e 12 átomos de hidrogênio, 
assim como a glicose. 
A maneira de se escrever corretamente a fórmula química da sacarose e da frutose, são, respectivamente, 
A) 6C 11H O6 e 3C 6H 3O
B) 12C 22H O11 e 6C 12H 6O
C) C6 H11 O6 e C3 H6 O3
D) C12H22O11 e C6 H12 O6
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42) (Q100008C2) A equação abaixo mostra a reação de formação da água, a partir do hidrogênio e do 
oxigênio, com as suas respectivas massas.

2H2(g)          +          O2(g)                    2H2O(ℓ)
4g                          32g                        36g

De acordo com o modelo de Dalton, essa equação representa a 
A) absorção de energia na quebra das ligações e a liberação de energia nos produtos.
B) destruição dos átomos de reagentes e criação dos produtos, conservando a massa.
C) formação de nova substância, com rearranjo dos átomos e conservação da massa.
D) proporção definida mantida entre as massas dos reagentes e produtos da reação.
E) variação dos estados físicos das substâncias e da energia envolvida no processo.

43) (Q120294G5) A cloração é uma etapa importante do processo de desinfecção da água, pois ocorre 
a formação do ácido hipocloroso pela adição de Cℓ2 na água. Esse ácido altera as características dos 
compostos presentes na água e, por isso, é preciso deixá-lo, de 15 a 30 minutos, em contato com ela. 
Assim, ele agirá sobre as bactérias e sobre os demais microrganismos, evitando o desenvolvimento de 
algas aquáticas e controlando as doenças.
Qual o tipo de ligação química, presente na substância adicionada na etapa de desinfecção?
A) Covalente apolar.
B) Covalente polar.
C) Dativa.
D) Iônica.
E) Metálica.

44) (Q100190E4) Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha.

I) Ferver água.
II) Aquecer uma panela de alumínio.
III) Acender o fósforo.
IV) Dissolver açúcar em água.
V) Fazer gelo.

Qual dessas tarefas é considerada uma transformação química?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
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